COMUNICADO OFICIAL Nº 15/2020
Novas medidas e apresentação do Plano contingência – COVID-19
A Direção da Federação Portuguesa de Canoagem vem pelo presente fazer novo ponto de situação, perante a evolução da propagação da
epidemia do SARS-COV-2/COVID-19.
Neste sentido e depois de se ter suspendido todas as competições de âmbito nacional e regional no nosso país, encerrado os serviços
administrativos e aplicado um plano de contingência relativamente às equipas Nacionais até dia 3 de abril, somos agora obrigados a
reconsiderar estas decisões e estender mais uma vez o prazo de definido.
Assim, vimos pelo presente informar todos os associados e agentes que:


O prazo de suspensão das atividades nacionais e regionais do calendário 2020 será prolongado até ao final de maio;



Estão igualmente suspensos todos os estágios das equipas Nacionais de Canoagem previstos no Plano de Alto Rendimento, com
exceção do trabalho da Equipa Olímpica e Paralímpica, ainda que de forma adaptada e de acordo com as regras da DGS.



Mantêm-se encerrada a residência Universitária de Montemor-o-Velho até final de maio ou até serem retomadas as atividades
escolares na Universidade de Coimbra/Escola Secundária de Montemor-o-Velho.



Mantêm-se em teletrabalho os funcionários da secretaria da FPC até ao final de maio.

Ainda no âmbito da situação que a modalidade está a viver, a FPC informa que está já neste momento a devolver um conjunto de atividades
online, dirigidas à comunidade canoísta, em especial módulos de formação e palestras dirigidas a atletas, dirigentes e treinadores. A
calendarização das mesmas pode ser consultada em fpcanoagem.pt
Esperamos que as mesmas possam aproximar toda a comunidade, mantendo a força e união da família da canoagem.
A Direção da FPC entende ser este um momento oportuno para a apresentação do plano de contingência que foi desenhado pela direção, e
que prevê um conjunto de decisões, prioridades e iniciativas, que entendemos serem possíveis apresentar aos Clubes e Associações, onde
poderão expressar os seus contributos e opiniões, para podermos retomar a atividade, quando possível, garantindo os interesses comuns da
modalidade.
Assim, convocamos todos os Clubes e Associações para uma reunião online, na plataforma zoom, a decorrer no próximo dia 15 de abril
pelas 21 horas.
Todos os Clubes e Associações filiados na FPC à data do envio da convocatória poderão participar com 1 (um) representante que terá
obrigatoriamente que estar filiado na FPC. Será enviado um link de acesso para a referida reunião, estando a mesma limitada a uma
capacidade máxima de 100 participantes.

Porto, 9 de Abril de 2020
O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem

Vitor Manuel Taborda Félix

